Verslag van de Algemene Ledenvergadering Volle kracht 2014
(Dit is de website uitvoering)
(De notulen zijn op te vragen bij de secretaris)

Gehouden op zaterdag 25 januari 2014 in de zaal van Historische werf Rotterdams Welvaren
Schiehaven 15 te Rotterdam.
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1. Opening
De voorzitter opent om 14.11 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij
“Rotterdams Welvaren”, met zicht op, de in aanbouw zijnde, “De Delft”. Hij wenst allen,
namens het bestuur, een goed 2014 toe en spreekt de hoop uit op een goed verenigingsjaar.
Het bestuur is blij met het grote aantal aanwezige leden waarvan een zestal met partner. Wel
constateert hij dat het ledental van onze vereniging langzaam maar gestaag achteruitgaat.
Afgelopen jaar zijn 9 leden ons ontvallen. De voorzitter verzoekt de aanwezigen de
overledenen, met een minuut stilte, staande te herdenken.
Er zijn drie berichten van verhindering ontvangen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Er zijn geen mededelingen of ingekomen stukken voor deze vergadering.
2. Verslag Algemene Ledenvergadering 19 januari 2013
Het verslag is toegevoegd aan de vergaderstukken en wordt, per pagina doorgenomen. Het
verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, met dank aan de notulist.
Naar aanleiding van:
In november 2013 is op de website van de vereniging www.volle-kracht.com een website
vriendelijk (privacy) verslag van de algemene ledenvergadering 2013 geplaatst. Die van 2014
komt daar ook op. De secretaris stelt voor om de verzending per e-mail te stoppen. De
aanwezige leden gaan akkoord. De leden die zich daarvoor aanmelden kunnen de notulen
thuisgestuurd krijgen.
3. Verslagen jaar 2013
3.1 Jaarverslag secretaris 2013.
De secretaris geeft, per alinea, een toelichting op de activiteiten van de vereniging en het
bestuur gedurende het afgelopen jaar. Het verslag wordt goedgekeurd. Er zijn geen vragen.
3.2 Financieel verslag 2013
De penningmeester geeft een toelichting. De exploitatie werd in 2013 afgesloten met een
negatief saldo van € 3185,-. Dat beeld is vertekend omdat er nog ongeveer € 4000,- betaald
moest worden aan de stichting VOMO voor de Spreekbuis over 2012. Het gaat , met nog een
aantal andere oorzaken zoals de daling van het aantal betalende leden, reiskosten, bankkosten
en de lage rente, minder goed. De algemene reserve is echter voldoende om dit op te vangen.
Aan de verenigingscomputer waren dit jaar geen kosten verbonden. Er is weer wel voor
gereserveerd. Evenals voor het lustrum in 2016.
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Afgestudeerden van het STC kregen een lidmaatschap voor een jaar. Een aantal wil dat niet
verlengen maar zegt ook niet op. Die vervuiling in het bestand is er nu uit. Het
computerprogramma is aangepast.
Doordat er minder leden zijn dalen ook de kosten voor de Spreekbuis en de agenda’s. Het
afgelopen jaar genoten we de gastvrijheid, voor vergaderingen en bijeenkomsten, van het
Scheepvaart en Transport College. Ook hadden we bijeenkomsten op andere locaties.
Wederom wordt er de aandacht op gevestigd, dat de contributie vooruit betaald moet worden.
In september 2014 betaalt u dus voor 2015. Gebruikt u niet de acceptgiro dan a.u.b. het
betalingskenmerk overnemen.
Op de vraag wat het nut is van de agenda en of daar niet op bespaard kan worden wordt
geantwoord dat we hier niet mee willen stoppen. Als de agenda met de Spreekbuis van
december meegaat staat de telefoon, in september, roodgloeiend. Hij voorziet dus in een
behoefte. Wellicht zijn er leden die geen agenda willen. Het is echter niet mogelijk om, bij de
verzending, daar rekening mee te houden. Met minder leden zijn er ook minder agenda’s
nodig en dalen de kosten. Dat zelfde verhaal geldt voor de Spreekbuizen. Minder leden geeft
ook hier een daling van kosten te zien. Wel wordt aangenomen dat de drukkosten, door een
lagere oplage, niet stijgen.
Vervolgens leest een lid van de kascommissie de verklaring van controle en goedbevinding
voor. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Hierna verleent de vergadering het
bestuur décharge voor het gevoerde financiële beleid.
3.3 Verslag redactie ‘De Spreekbuis’
De redacteur geeft een toelichting. Het blad wordt, buiten ons verenigingsgedeelte, gemaakt
door een team van redacteuren. Zij komen, sinds het samengaan van twee verenigingen in
Amsterdam, uit de vijf oud-studenten verenigingen die gezamenlijk het blad maken. Namens
Volle kracht zitten 2 leden in de redactie. Zij verzorgen ook het verenigingsgedeelte. De
eindredactie en productie worden verzorgd door een extern bedrijf. Voor iedere uitgave is er
een redactievergadering geweest.
Uit de reacties van de leden blijkt dat het blad er mooi uitziet en gewaardeerd wordt. Ook dit
jaar kwamen er weer vier Spreekbuizen, van 64 bladzijden, uit. Inbreng van artikelen door de
leden wordt hogelijk gewaardeerd. Door enkele leden werd geconstateerd dat het blad nu een
hoog technisch gehalte heeft. Aan de leden wordt het verzoek gedaan om zelf ook een verhaal
te schrijven. De redactieleden zijn bereid een helpende hand te bieden.
3.4 Mededelingen Stichting VOMO
Wij hebben voor een vijfde deel invloed in de stichting VOMO. Er zijn geen specifieke
mededelingen. Financieel is de stichting gezond. In maart worden de contracten verlengd of
vernieuwd. Het blad is er voor de binding met de leden.
De redacteur coördineert de advertenties voor Rotterdam. De penningmeester doet dat voor de
VOMO. Er wordt geprobeerd een bedrijf waarover een artikel geschreven wordt, te
interesseren voor een advertentie. Wie contacten heeft bij maritieme bedrijven, die
advertenties zouden kunnen of willen plaatsen, wordt verzocht met de redactie contact op te
nemen voor informatie over tarieven en andere zaken. Onze vereniging heeft haar aandeel,
zowel wat advertenties als artikelen betreft, in 2013 op peil kunnen houden.
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4. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar zijn 2 bestuursleden. Zij worden bij acclamatie en met applaus voor
hun inzet en werkzaamheden, herkozen. 2 bestuursleden hebben, om verschillende redenen,
afgelopen jaar bedankt als bestuurslid. Het bestuur heeft 2 van de leden bereid gevonden om
tot het bestuur toe te treden. Zij worden met applaus verwelkomd en gekozen. De voorzitter
memoreert dat een groot bestuur van belang is voor het verdelen van taken en bij ziekte of
vakanties.
5. Wijzigen van het Huishoudelijk reglement.
Artikel 1 lid 2 wordt aangepast. Dat wil zeggen: De contributie voor het volgende jaar dient
uiterlijk 31 december betaald te zijn. Anders komt er € 5,- bij in verband met de extra kosten.
De wijziging voorkomt dat dit jaarlijks besloten moet worden op de algemene
ledenvergadering.
Er worden twee data voor betaling genoemd. 1 december en 31 december. Hierover ontstaat
een discussie. Op verzoek van een aantal leden wordt besloten om overal de datum van
uiterlijk 31 december te hanteren.
Artikel 2 lid 3 kan geheel vervallen. Het bestuur maakt een schema van aftreden /
(her)verkiezing indien statutair noodzakelijk.
Artikel 5 lid 1. De algemene ledenvergadering wordt uiterlijk in de maand juni, in plaats van
oktober, gehouden.
Op de vraag of automatische incasso een oplossing kan zijn wordt ontkennend geantwoord.
De huidige contributie is een minimum bedrag. Sommige leden betalen meer. Bovendien zijn
voor een automatische incasso twee (computer) systemen nodig. Geconstateerd wordt dat de
overgrote meerderheid van de leden voor half november betaalt.
6. Vaststellen contributie en begroting 2015
6.1 Vaststellen contributie 2015
De contributie voor 2015 wordt € 35,- en blijft gelijk aan de contributie van 2014. Meer mag
altijd. De verhoging met € 5,- voor leden die na 31 december 2014 betalen is nu opgenomen
in het huishoudelijk reglement. Deze € 5,- zijn voor de extra kosten van brieven en porti. Deze
verhoging geldt uiteraard niet voor nieuwe leden.
Wederom wordt gevraagd om bij betaling van de contributie het administratiekenmerk te
gebruiken.
6.2 Vaststellen begroting 2015
De algemene ledenvergadering wordt in januari (2014) gehouden. Derhalve is de begroting
voor het volgende jaar (2015) en het financiële verslag over het vorige jaar (2013).
De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers. Er is rekening gehouden met minder
leden. Verwacht mag worden dat het aantal adverteerders zal afnemen dan wel dat er kleinere
advertenties komen. Er zijn nog geen directe gevolgen voor de kosten van de Spreekbuis.
Met het opgeschoonde ledenbestand komt er ook een beter zicht op de inkomsten en uitgaven.
Uitgegaan wordt van ongeveer 320 leden en 30 donateurs in 2015. Dat komt ook tot
uitdrukking in de lagere kosten voor de Spreekbuis en de agenda’s.
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Het, al bestaande, voorzichtige financiële beleid moet worden voortgezet. De reserves zijn
echter groot genoeg om de contributie voor 2015 niet te wijzigen. De begroting 2015 krijgt de
instemming van de aanwezigen.
6.3 Verkiezing leden kascommissie.
De kascommissie wordt geheel vervangen. 2 leden en 1reserve lid.
7. Verenigingsactiviteiten voor het jaar 2014
Het bestuur draagt zorg voor onderling contact tussen de leden. Hiertoe wordt de Spreekbuis
uitgegeven en worden bijeenkomsten, excursies en lezingen georganiseerd.
Dit jaar komen er:
- een sociëteitsavond met lezing in april en september
- een excursie in mei en eventueel een tweede excursie in oktober
- het jaarfeest in november met, eventueel, die tweede excursie
De voorzitter geeft de data onder voorbehoud door. Er moeten nog afspraken gemaakt worden
met sprekers en bedrijfsbezoeken zijn nog niet geregeld. Wij hebben wel een aantal bedrijven
op het oog. Mevrouw de Man geeft een overzicht van welke plannen nog in de pijpleiding
zitten. De leden worden opgeroepen om suggesties / ideeën voor lezingen of excursies bij het
bestuur te melden.
Leden van Volle kracht kunnen de maandelijks lezingen van de KNVTS bijwonen omdat
Volle kracht begunstiger is.
8. Rondvraag en sluiting.
Aandacht wordt gevraagd voor het boek van een gepensioneerde HAL kapitein
“Zondagskind”. Het is de moeite van het lezen waard. Is het mogelijk om een recensie in de
Spreekbuis te zetten? Dat laatste gaat in overleg met de redactie. Voorgesteld wordt om een
exemplaar naar de VOMO te sturen ter bespreking in de boekenrubriek.
Gevraagd wordt of bij de excursies in de haven op de uitnodiging behalve het adres ook het
havennummer vermeld kan worden. We zullen dat waar mogelijk is doen.
Op de vraag over de ledenlijsten wordt geantwoord dat deze niet op de website komen maar
beschikbaar zijn op aanvraag.
De oude gedenkplaat van de Zeevaartschool is gevonden in Hoek van Holland. Hij wordt
geschonken aan het Scheepvaart en Transport College.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en nodigt iedereen uit voor de
Nieuwjaarsreceptie. De vergadering wordt om 15.25 uur gesloten.
Voorzitter

Secretaris

De Notulen van de Algemene Ledenvergadering Volle kracht 2014 zijn op te vragen bij
de secretaris.
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